กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)

ตำบลรวมไทยพัฒนำ อำเภอพบพระ จังหวัดตำก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
เขตกำรปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบล 11 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตาบลรวมไทยพัฒนา
เป็ นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา แม่นา้ มีลา
ห้วยที่เป็ นต้นกาเนิดแม่นา้ เมย เป็ นแนว
เขตกัน้ พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐสังคม-นิยมเมียนมาร์

พื้นที่ 51,643 ไร่
แหล่งน้ำ

2

กาหนดเป้าหมาย
การทางาน

แหล่งน้าธรรมชาติ แห่ง
แหล่งน้าสร้างขึ้น แห่ง
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ระดมองค์ความรู้ เทคโนโลยี
สนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพตาบล

จานวน 3,174 ครัวเรือน
ชาย 7,989 คน
หญิง 7,718 คน
รวม 15,707 คน

สถำนศึกษำ 8 แห่ง
สำธำรณสุข 2 แห่ง
ศำสนสถำน 11 แห่ง

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

มหำวิทยำลัย

1

วางแผนการพัฒนา
ศักยภาพตาบล
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ดาเนินกิจกรรม ส่งเสริม
ศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม

1. กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจาก
อโวคาโด และข้าวเหนียวดาลืมผัว
2. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs
3. กิจ กรรมรพัฒ นารู ปแบบการท่อ งเที่ ยวเชิ ง
เกษตรสร้างสรรค์
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรให้เป็นเกษตร
อัจฉริยะ
5. กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรด้ ว ย
เทคโนโลยีเกษตรแม่นยา
6. กิจกรรมอบรมซ่อ มบารุง เครื่อ งจัก รกลทาง
การเกษตรเบื้องต้น
7. กิ จ กรรมการสร้ า งระบบและตรวจรับ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
8. กิ จกรรมพั ฒนาศัก ยภาพเกษตรกรในการ
จัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี

วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผล
ติดตามผล และสรุปบทเรียน
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จัดทาสื่อของชุมชน
ด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่

เพิ่มการจ้างงาน เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตาบลแบบ
ให้กับคนในพื้นที่ ให้กับผู้รับจ้าง

เสริมข้อมูล
Big Data

บูรณาการโดยมหาวิทยาลัย
เป็น System Integrator

1) มีผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากผลผลิตทาง
การเกษตร จานวน 2 ผลิตภัณฑ์
2) มีรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และตราสินค้า
ภายใต้แบรนด์ของชุมชน
3) เพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่าย และมี
ความรู ด้ า้ นการทาการตลาดเพิม่ ขึน้
4) มี เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สร้างสรรค์ (Smart Farm)

กำรพัฒนำพื้นที่
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ผลลัพธ์

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

จากผลการสารวจข้อมูลสรุป
และประเมินผลตัวชี้วัด 16 ประการ
ของต าบลรวมไทยพั ฒ นา อยู่ ใ น
ต าบ ลที่ ยั ง ไ ม่ ส าม ารถ อยู่ รอ ด
หลังจากที่คณะทางานหน่วยงานใน
พื้ น ที่ แ ละคนในชุ ม ชนได้ ด าเนิ น
กิ จ กรรมต่ า งๆ ร่ ว มกั น เพื่ อ ช่ ว ย
แก้ไขปัญ หาความยากจนให้กับคน
ในชุมชน จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ
ทาให้ตาบลรวมไทยพัฒนามีผลการ
ประเมินตัวชี้วัด 16 ประการอยู่ใน
ตาบลมุ่งสู่ความพอเพียง

(หลัง)
ตาบลมุ่งสู่ความพอเพียง

กลไกกำรดำเนินงำน

ประชำกร

_____________________
สภำพภูมิศำสตร์

(ก่อน)
ตาบลที่ยงั ไม่สามารถอยู่รอด

.............................
ศักยภาพตาบล

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1) สามารถสร้ างรายได้ เพิ่ม ให้ กับชุ มชน
ลดรายจ่าย สร้างงานสร้างอาชีพ
2) ลดปั
มชนออกไปหารายได้
คาอธิ
บาย:ญหาคนในชุ
นาเสนอกลไก/ขั
้นตอน/รูปแบ
จากภายนอกชุ ม ชน ท าให้ ชุ ม ชนคงอยู่
เกิดวิถีชีวิตชุมชน
3) เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มชุมชนกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างกลุ่ม และสร้างความสามัคคี

ข้อเสนอแนะ

- หลายกิ จ กรรมที่ ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ กั บ ประชาชน หากได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง จะสามารถเติมเต็มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- ควรมีโครงการอย่า งนี้ อย่ างต่ อเนื่อง เพื่ อพั ฒ นาทัก ษะและเชี่ ยวชาญในด้ า น
กิจกรรมต่างๆ จนกระทั่งสามารถนาไปต่อยอด เพื่อขยายผลต่อไปได้

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทนงศักดิ์ ยำทะเล
เบอร์ติดต่อ 082-1803699
หน่วยงำน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

